
MSR Beretning 2021 

Selvom 2021 i starten af året bød på benspænd i form af aflysninger og restriktioner i 
forbindelse med Covid-19, så har klubben haft et godt år med mange arrangementer, 
samt flotte sportslige resultater. Det var også året, hvor klubben kunne fejre 50 års 
jubilæum, hvilket har været markeret ved flere arrangementer. 


Året startede med flere landsdækkende aflysninger pga. den stigende smitte med 
Covid-19. Vores klubstævne i januar blev derfor aflyst. Ligeså var det ikke muligt at 
afholde vores årlige fastelavns hold cup og rideskolestævne med tøndeslagning. 


Mens vi ventede på at kunne lave aktiviteter igen, blev der arrangeret et udendørs 
‘påskeløb’ uden hest, i samarbejde med Jonstrupgårdens Rideskole. Der var fin tilslutning 
og det blev en hyggelig dag, hvor der var god plads. 


Da vi endelig kunne åbne op for stævner igen, blev vi forhindret endnu en gang inden 
stævnestart, denne gang pga. udbrud af hesteherpes i Danmark. Første gennemførte 
stævne blev derfor vores årlige c-stævne i maj, samt et rideskolestævne, som vi havde 
flyttet til juni måned. Trods fortsatte corona-restriktioner blev det fine stævner, dog med 
en lille tilslutning.


For tabet af de aflyste stævner i foråret, fik klubben økonomisk støtte (ca. 1/3-del af de 
tabte indtægter) fra DIF og DGI corona-hjælpepuljen. 


Inden stævnerne kunne årets arbejdsweekend udføres med stor tilslutning. Her blev 
gården og alle faciliteter gjort klar til endnu en sæson.


Efteråret bød blandt andet på en gammel tradition, som blev genoptaget i en 
jubilæumsudgave: Orienteringsridt. En dejlig dag i Jonstrupgårdens skove, som 
bestyrelsen har besluttet at fortsætte med fremover.


Klubbens jubilæum blev også fejret med en hold cup i oktober, som der var stor tilslutning 
til, og den 25. september inviterede klubben nuværende og tidligere medlemmer, samt 
andre med tilknytning til klubben, til jubilæumsfest på Overdrevskroen. En festlig aften 
med tre-retters mad og livemusik inden natmad som afslutning. 


Endnu en gang kunne klubben afholde klubstævne i oktober med indsamling til ‘Støt 
Brysterne'. Det er altid et stævne med stort tilslutning. Det er dejligt, at få god opbakning 
til en god sag. Rytterne støttede med 30 kr. (lyserød sløjfe) pr. start. Derudover blev der 
solgt lidt af Kræftens Bekæmpelses produkter. 


Efteråret bød på endnu et rideskolestævne og så blev året afsluttet med det årlige 
julestævne for private, parter og rideskoleryttere. Dog måtte vi endnu en gang se covid-19 
i øjnene og aflyse den planlagte opvisning, hvor flere af klubbens ryttere skulle hædres for 
flotte præstationer gennem året.


Udover de nævnte arrangementer, så arrangerede bestyrelsen et foredrag/workshop for 
klubbens medlemmer med Sebastian Simonsen, som er ‘Manden med hatten’. Sebastian 
viste metoder og gav gode råd til trailerlæsning af heste, som har vanskeligt ved dette. 




Fem af klubbens ryttere deltog i efteråret i en clinic med Lisbet Seierskilde til Hillerød 
Horseshow. Opvisningen omhandlede talentudvikling af unge ryttere.


Klubben har desuden en lille håndfuld ryttere, der deltager i DRF’s VM-holdturnering, en 
breddecup-turnering. Holdet klarer sig godt, og håber på at kvalificere sig til finalen i 
Herning i 2022.


Det blev endnu et år med stor opbakning fra vores præmiesponsorer, som leverede flotte 
præmier til vores stævner. Stor tak for disse, og for det store arbejde i sponsorudvalget. 
Også en tak til Lejre Bageri, som ofte har sponsoreret lækre kager til vores stævner.


Der har gennem året været et godt samarbejde i bestyrelsen og med Jonstrupgårdens 
Rideskole. Der er arbejdet mere struktureret med et årshjul, og så er der taget hul på 
udviklingsarbejde i klubben med fokus på at skabe endnu mere aktivitet og tilhørsforhold 
til klubben, og dermed også flere frivillige og mere gang i udvalgene. I den forbindelse har 
vi et samarbejde med en udviklingskonsulent i Dansk Rideforbund.


Og så bød 2021 på et vaskeægte ‘rideskolebryllup', hvor nogle af klubbens ryttere stod 
espalier ude foran kirken. 


Tak til bestyrelsen og tak til Jonstrupgårdens Rideskole for det gode samarbejde. 



